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Minnesanteckningar NNS utvecklingsgrupp indikatorer  

Onsdag den 1 september kl 13-15 

Plats: Digitalt via  Zoom 

Deltagare:  
Jonas Wells, SF Södra Dalarna 
Elin Asplund, SF Huddinge Botkyrka Salem  
Linda Andersson, SF Centrala Östergötland (tom punkt 2) 
Linda Sezgin Özdemir, SF Södertälje 
Jenni Remes, SF Örebro Lekeberg 
Anna-Karin Bohl, SF Klarälvdalen (tom punkt 7) 
Magnus von Schenck SF Blekinge 
Lisa Prytz, SF Östra Östergötland 
Per Lundgren, SF Gävleborg 
Anna Hildebrand, SF Jämtland 
Roger Sjöberg, SF Sollentuna Upplands Väsby Sigtuna 
Kristoffer Zetterberg, SF Huddinge Botkyrka Salem (tom punkt 2) 
Mia Alfredsson, SF Södra Vätterbygden 
Tomas Hedlund, SF Skellefteå Norsjö 
Anna Hildebrandt, SF Jämtland 
Maria Hassing-Karlander, SF Väst 
Martin Jansson, SF Trollhättan Vänersborg 

 
1. Mötets öppnande 

Jonas hälsa alla välkomna. Deltagarna lyfter behov av att diskutera användning av digitala 

enkäter, fritextfrågor och att få ta del av goda exempel för analys och presentation av data 

för beredningsgrupp och styrelse. 

 

2. Nyheter i registreringsfilen  

Linda Andersson presenterar förslaget till ny registrerings- och utdelningsfil. I arbetet har 

Linda haft kontakt med statistiker på SKR för att få råd kring hur tabellerna över svarande kan 

presenteras. Utöver anpassning till uppdaterade enkäter efterfrågas nu även underlag 

avseende målpopulationens storlek för att får en rättvisande bild av svarsfrekvensen baserat 

på totala antalet möjliga respondenter. 

 

I registreringsfilen har bl.a. följande uppdateringar och förbättringar gjorts: 

- Det har lagts in varningar vid uppenbara inmatningsfel/felaktigheter i data 

- Könsvariabeln har flyttats från att ha legat sist i raden till att ligga först 

- Resultatdelen har uppdaterats för att göra denna flik enklare och att bättre överensstämma 

med hur resultat redovisas i nationella rapporten. 

- För parternas chefsgrupp har det skapats möjlighet att lägga in flera olika grupper (om man 

t.ex. har flera LSG/styrgrupper etc). 

- Remittentdelen är helt ny för i år. 

- Filen har möjlighet att registrera data för upp till 20 insatser (men det är bara 10 som är 

synliga). 
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Vad gäller utdelningsfilen tydliggör Linda att alternativet ”endast fyllt i avslutsenkäten” avser 

den del av respondentgruppen där endast avslutsenkäten används, t.ex. om en deltagare 

ingår i en insats under kort tid. 

Diskussion/frågor: 

Det har funnits önskningar om att visa resultat på indikatornivå (och inte enbart på för 

respektive fråga). Linda frågar om denna redovisning bör göras på förbundsnivå eller på 

insatsnivå? Av närvarande på mötet framgår att förbundsnivå är att föredra. 

 

Förslag lyfts att tydliggöra registreringsfilens analysdel med att skriva ut frågan i text och inte 

bara som idag ha med numret på frågan. 

 

Beslut:  

-Martin Jansson, Anna Hildebrandt, Per Lundgren, Anna-Karin Bohl, Kristoffer Zetterberg 

granskar och testar filerna innan utskick till samtliga medlemmar i nästa vecka. 

-5 och 8 oktober kommer det att erbjudas utbildningstillfällen i de nya filerna. 

 

3. Ny manual för indikatorerna 

Planen är att en uppdaterad version av manualen kommer att läggas upp på hemsidan och 

mailas ut i slutet av september samt tryckas upp för att kunna beställas av medlemmarna 

från och med mitten av oktober.  

 

4. Ekonomi avstämning 2021 

INTÄKTER   
Budget 2021 
(kr) 

Utfall aug 2021 
(kr) 

Prognos utfall 

2021 (kr) 

Indikator 11 medel 100 000 100 000 100 000 

Avtalslicenser  480 000 410 000 420 000 

Summa 580 000 510 000 520 000 
 

   

UTGIFTER 
Budget 2021 

(kr) 
Utfall aug 2021 

(kr)  

Prognos utfall 

2021 (kr) 

Verksamhetsledning 260 000 135 000 245 000 

Arbete med Nationella rapporten 40 000 0 40 000 

Utvecklingsgruppen/Arbetsgrupper 20 000 0 60 000 

Administrativa kostnader NNS 20 000 0 20 000 

Kommunikation 10 000 6 000 10 000 

Översättningar 5 000 0 5 000 

Tryckkostnader  30 000 0 30 000 

Externa tjänster (konsulttjänster, forskare) 40 000 0 0 

Möteslokaler 15 000 0 0 

Indikator 11 100 000 0 0 

Övrigt (om vi möter intäktsmålet) 40 000 0 10 000 

Summa 580 000 141 000 420 000 
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Kommentar till utfall och prognos: 
- Utökad budget för arbetsgrupper (arbete med enkätuppdatering, manual och 
registreringsfil) 
- Minskade kostnader för externa tjänster (fokus har istället legat på lärande mellan 
förbunden) och möteslokaler (samtliga möten och workshops har skett digitalt). 
 

5. Insamling hösten 2021 och arbetet med den nationella rapporten 

Nya enkäter finns nu att ladda ner på nnsfinsam.se/indikatorer. Se till att dessa används i 

årets insamling. Insamling av data sker fram t.o.m. 30/10. Denna sammanställs och skickas in 

till NNS senast 22/11. Vi erbjuder supportseminarium den 9 november för den som har 

frågor. 

 

Diskussion: 

Remittentenkäterna kan vara svårt att få till nu i höst. Jonas tipsar om att be insatser om att 

lämna in kontaktuppgifter till remittenter så att förbundet kan skicka ut remittentenkäterna. 

Rådet är att vända sig till remittenter som remitterat minst två deltagare till en insats. 

 

6. Höstens kalendarium 

Första veckan i september 
Ny registreringsfil sänds ut  

Slutet av september 
Ny manual publiceras 

5 oktober kl 10-11 
Utbildningstillfälle/ Info om nyheter i registreringsfilen 
https://us06web.zoom.us/j/87432366242?pwd=ODB0QTBoaWY3Q1VXbHBGbElnNWhJQT09 

8 oktober kl 10-11 
Utbildningstillfälle/ Info om nyheter i registreringsfilen 
https://us06web.zoom.us/j/87432366242?pwd=ODB0QTBoaWY3Q1VXbHBGbElnNWhJQT09 

31 oktober 
Sista dag för insamling av indikatorenkäter för 2021-års mätperiod 

9 november kl 10-12 
Supportseminarium (stöd i användning av registreringsfilen) 
https://us06web.zoom.us/j/84666642716?pwd=ZDQ5THBNdUFjaTA5R3ZYcC9BYkpwQT09 

22 november 
Sista dagen för insamling av registreringsfil till NNS 
Skicka till jonas.wells@avesta.se 

8 december kl 13-15 
Seminarium om användande av digitala enkäter 

 

7. Inför verksamhetsplan 2022  

Utvecklingsgruppen lyfte följande punkter inför verksamhetsplan 2022: 

- Webinarium med fokusfrågor mycket bra, fortsätt med det. 

- Ett gediget arbete som sker med transparens och i dialog. 

- Sprida goda exempel och utbyta erfarenheter kring hur vi använder resultatet på ett bra 

sätt - fortsätta med workshops kring det 

- webbinariumen har varit toppen. Utvecklingsgruppen är en bra källa till info, kunskap 

och att hålla intresset vid liv. 

- Nöjd med kommunikation, delaktighet 

https://us06web.zoom.us/j/87432366242?pwd=ODB0QTBoaWY3Q1VXbHBGbElnNWhJQT09
https://us06web.zoom.us/j/87432366242?pwd=ODB0QTBoaWY3Q1VXbHBGbElnNWhJQT09
https://us06web.zoom.us/j/84666642716?pwd=ZDQ5THBNdUFjaTA5R3ZYcC9BYkpwQT09
mailto:jonas.wells@avesta.se
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- Alla är generösa fortsätt med det :) 

- Låt de insatsansvariga som kommit längre med att förstå att använda resultatet för 

verksamhetsutveckling sprida kunskaperna till andra som arbetar i insatser 

- Utveckling: Insatspersonalens delaktighet 

- Dela erfarenheter som vi gjorde i våras, låta insatspersonal få fördjupad kunskap och 

tips, vi blir så inspirerade i utvecklingsgruppen. Fördjupa kunskapen om "vad gör vi med 

resultaten" 

- Nöjd och förväntansfull inför "nya" enkäten till chefsgruppen. Önskar tips och trix för 

hur vi gör indikatorerna mer spännande och intressant för alla. Hur presenterar vi 

resultaten på ett överskådligt sätt? 

- Workshop/webbinarie där förbunden berättar om hur man arbetar aktivt med 

indikatorerna  + utbildning i hur man kan göra lokala rapporter som också en del i 

årsbokslutet. 

- Nu när vi har ny respondentgrupp och även ändrat en del frågor blir det lite ”nystart” 

och vi kommer inte ha jämförelsematerial på alla frågor i årets sammanställning. 

 

8. Övrigt 

 a) Hur hantera tillgänglighetsfrågor (språk, funktionshinder…)? Utvecklingsgruppen beslutar 

att prioritera detta arbete under 2022 och ta upp frågan om arbetsgrupp på nästa 

utvecklingsgruppsmöte. 

 b) Seminarium digitala enkäter anordnas i början av december. Samtliga medlemmar 

uppmanas fundera på vilka frågor som finns kring digitala enkäter och möjligheten att dela 

med sig av egna erfarenheter inom området. 

d) Nyckeltal. Utvecklingsgruppen utser en arbetsgrupp för att se över nyckeltal. Deltagare: 

Jonas W, Elin A, Maria H, Tomas H och Kristoffer Z. 

 


